SMĚRNICE KČT PROG 1 / 2013

S T A T U T SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY

Listopad 2013

1

STATUT
SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY
Článek 1

Základní ustanovení

1.1. Síň slávy české turistiky (dále jen SSČT) zřizuje Klub českých turistů (dále jen KČT) jako
symbolický způsob uchování paměti na činnost a práci, ohodnocení činovníků, vedoucích,
cvičitelů, značkařů a odborů KČT (event. jiných korporací české turistiky), kteří
prokazatelným způsobem a nepřehlédnutelnou aktivitou přispěli ke zviditelnění, slávě i
k prestiži a k úspěchům české turistiky doma i v zahraničí.
1.2. SSČT je zřízena, aby ve spolupráci a za pomoci orgánů KČT všech stupňů:
a) Propagovala turistiku v ČR mezi nejširší veřejností, turisty a zejména mezi turistickou
mládeží.
b) Zachovávala a prohlubovala tradice české turistiky.
1.3. Zařazení do SSČT nenahrazuje oceňování (není stupněm ocenění), ale pro zařazení do SSČT
je udělení ocenění podmínkou. (Netýká se historických osobností)

Článek 2

Zařazení do Síně slávy české turistiky

2.1. Do SSČT může být uveden každý nežijící občan, který splňuje některou z těchto podmínek:
a) osobnost české turistiky - s výrazným přihlédnutím k období před rokem 1948;
b) osobnost, které bylo uděleno čestné členství KČT;
c) nositel nejvyššího ocenění KČT (veřejného uznání I. stupně – Čestného odznaku Vojty
Náprstka, Medaile architekta Vratislava Pasovského);
2.2. Do SSČT mohou být uvedeny odbory KČT (event. jiné korporace české turistiky), založené
před min. 50 lety, které se významně zasloužily o rozvoj turistiky ve svém regionu, vyvíjí
činnost dosud a vydaly publikaci o své historii, osobnostech a současnosti. Výrazně
upřednostňovány budou odbory KČT s historickými kořeny v době vzniku KČT.
2.3. Výjimku může stanovit Ústřední výbor Klubu českých turistů (dále jen ÚV KČT) na návrh
Rady Síně slávy české turistiky (dále jen Rada SSČT) po projednání v Předsednictvu Klubu
českých turistů (dále jen P KČT).

Článek 3

Postup při uvedení do Síně slávy české turistiky

3.1. Návrh na uvedení do SSČT (osobností či odborů) mohou podat sekce, rady, členové ÚV
KČT, oblastní výbory, odbory KČT.
3.2. Navrhovatelé osobností a odborů na uvedení do SSČT nejpozději do konce listopadu běžného
roku předloží Radě SSČT písemně návrh, který musí obsahovat:
a) Vyplněný formulář „Návrh na uvedení do SSČT“, podepsaný navrhovatelem a statutárním
zástupcem OKČT a OV KČT.
b) Životopis navrhovaného – se zaměřením na turistickou činnost (s datem narození, úmrtí a
místem posledního odpočinku). U odboru i charakteristiku jeho současné činnosti.
(Předpokládaný rozsah 1-2 str. A4)
c) Zkrácený životopis (charakteristiku odboru), max. 10 řádků k použití na panelech.
d) Foto (kresba) navrhovaného, u odboru snímek místa dle uvážení navrhovatele.
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e) U odborů KČT rovněž předložení vydané publikace o historii, osobnostech a současnosti
navrhovaného OKČT.
Navrhovatel a příslušný OV KČT předloží představu „stálé“ prezentace osobnosti (odboru)
navrhovaného k uvedení do SSČT ve své oblasti (např. pamětní deska, busta, obraz,
pojmenování trasy, naučný panel, kniha, vyhlášení akce memoriálem, apod.)
3.3. Předložené návrhy budou posouzeny v Radě SSČT. Schváleny k dalšímu projednání jsou ty
návrhy, pro které se kladně vysloví nadpoloviční většina členů Rady SSČT.
3.4. Schválené návrhy jsou následně předloženy k projednání a schválení P KČT. Rozhodnutí P
KČT je konečné.
3.5. Uvedení do SSČT je provedeno slavnostním aktem na jednání konference KČT, či při jiných
vhodných a významných příležitostech dle rozhodnutí P KČT. Uvedení do SSČT je stvrzeno
diplomem.

Článek 4

Ustavení, složení a úkoly Rady Síně slávy české turistiky

4.1. SSČT řídí minimálně 5 členná Rada SSČT v čele s předsedou.
4.2. ÚV KČT jmenuje předsedu a členy Rady SSČT na návrh P KČT.
4.3. Úkoly, práva a povinnosti Rady SSČT jsou:
a) Svolávat schůze Rady SSČT dle potřeby v souladu s rozpočtem Rady SSČT a zvát další
činovníky KČT a spolupracovníky dle potřeby.
b) Předkládat v určeném termínu rozpočet Rady SSČT a v určeném termínu i prostředky
vyúčtovat
c). Z jednání Rady SSČT je pořizován zápis, který je zakládán na ústředním sekretariátu KČT a
který obdrží všichni členové Rady SSČT.
d) Projednat a následně předložit P KČT konečné znění návrhu na uvedení osobností a odborů
do SSČT, nejpozději dva měsíce před vlastním uvedením do SSČT.
e) Oznamovat navrhovatelům uvedení do SSČT prostřednictvím ústředního sekretariátu, je-li to
možné a žádoucí, oznamovat uvedení do SSČT i příslušné obci (rodiště osobnosti, místo
působení, rodinní potomci, apod.). Po dohodě zvát zástupce na slavnostní akt uvedení do
SSČT.
f) Zajišťovat zhotovení panelů SSČT a diplomů osobností či odborů, uvedených do SSČT.
g) Vést kroniku osobností a odborů uvedených do SSČT. Informace publikovat na webových
stránkách KČT.
h) Vést evidenci osobností a odborů uvedených do SSČT.
i) Všechny shromážděné materiály o osobnostech a odborech předávat do archívu KČT.
j) Vyhledávat a shromažďovat informace o významných osobnostech české turistiky. Zdrojem
údajů jsou mimo jiné schválené návrhy na ocenění dle bodu 2.1.b) a c), předávané ústředním
sekretariátem.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1. Rada SSČT zveřejňuje jak v turistickém tisku, tak i jiným způsobem osobnosti a odbory
uvedené do SSČT.
5.2. Za dodržování Statutu SSČT odpovídá předseda Rady SSČT.
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5.3. Směrnice byla schválena usnesením ÚV KČT dne 30. 11. 2013 a vstupuje v platnost dnem 1.
12. 2013. Nahrazuje směrnici PROG 1/2012

PhDr. Jan Stráský, v.r.
předseda KČT

Ing. Ján Babnič, v.r.
předseda Programové rady KČT

4

5

